Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego
WZÓR UMOWY
Umowa
zawarta dnia ......................... w Kochłowach pomiędzy:
Powiatem Ostrzeszowskim – Domem Pomocy Społecznej w Kochłowach, z siedzibą
w Kochłowy 1, 63 – 500 Ostrzeszów, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym:
reprezentowanym przez: Anetę Małolepszą – Dyrektora – zgodnie z Uchwałą Nr 32/2021
Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 19 października 2021 roku
a
……………………………………………………………….…………
z siedzibą w ………………………………………………………..….,
wpisany do CEIDG/ KRS………………
NIP……………… REGON………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………
Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę
artykułów medycznych” zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych na dostawy,
usługi i roboty budowlane na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach o wartości
nie przekraczającej kwoty określonej w art.2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r. poz.1129 ze zm.), którego otwarcie ofert
odbyło się w dniu 09.12.2021r. została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa artykułów medycznych do siedziby
Zamawiającego.
2. Podana ilość przedmiotu zamówienia w formularzu cenowym oferty, jest ilością
szacunkową i Zamawiający zastrzega sobie możliwość jej zmiany ze względu na aktualne
potrzeby bez prawa do roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę. Ewentualne zmiany
ilościowe będą uzależnione w szczególności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego
a Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie
dostarczone ilości towaru. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne
roszczenia.
3. Szczegółowy rodzaj asortymentu określa formularz cenowy oferty - załącznik nr 1
stanowiący integralną część niniejszej umowy.
4. Zamawiający dopuszcza sporadyczne zamawianie artykułów medycznych z poza oferty
asortymentowej ujętej w Formularzu cenowym oferty, wynikające z bieżących potrzeb
Zamawiającego. Wartość w/w artykułów wliczana jest do wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy na które została podpisana umowa § 4.ust 1
5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt,
transportem do tego przystosowanym.
6. Dostarczane artykuły muszą być zgodne z Polską Normą lub normami europejskimi.

7. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do
każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami
europejskimi
8. W przypadku dostarczania artykułów chemicznych np. środków do dezynfekcji,
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kart charakterystyki niebezpiecznych
substancji chemicznych z pierwszą dostawą towaru.
9. Wszystkie artykuły
powinny być dostarczone w oryginalnych nieuszkodzonych
opakowaniach z terminem przydatności do użycia.
 termin przydatności do użycia powinien być minimum w połowie przydatności do
użycia od daty produkcji.
 niedopuszczalne jest dostarczanie artykułów z końcem ich ważności.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości świadczenia dostaw
i przestrzegania terminów ich realizacji. W przypadku nie zapewnienia ciągłości dostaw
lub nie przestrzegania terminów ich realizacji Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia
dostawy artykułów medycznych innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy
§2
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostaw artykułów medycznych w
okresie trwania umowy.
2. Ilość zamawianych artykułów medycznych określana będzie każdorazowo zamówieniem
telefonicznym bądź za pomocą wiadomości e-mail.
3. Dostawa nastąpi w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez
Zamawiającego.
4. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie w miarę pojawiających
się potrzeb Zamawiającego, wynikających z bieżącej działalności w dniach od poniedziałku
do piątku, minimum raz w miesiącu, w godz. od 800 do 1400.
5. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego rozładunku dostarczonych towarów w
miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
6. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:
1) ze strony Wykonawcy:
Joanna Guhn tel. 62/7320705, e-mail guhn@dpskochlowy.pl
2) ze strony Zamawiającego
………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, nr telefonu adres e-mail)
Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy nie wymaga zmiany umowy.
§3
1. Każdorazowo dostawa zostanie sprawdzona przez pracownika Zamawiającego pod
względem ilościowym i jakościowym.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania reklamacji ilościowych w dniu
dostarczenia towaru, a jakościowych w chwili ich ujawnienia.
3. Zamawiający ma prawo do reklamacji zakupionych artykułów m.in. w razie stwierdzenia:
 złej jakości dostarczonych artykułów,
 dostarczenie artykułów niezamówionych,
 brakującej ilości zamówionych artykułów,
 artykułów przeterminowanych lub z krótkim terminem przydatności do użycia.
4. W przypadku gdy ilość dostarczonych artykułów medycznych będzie mniejsza od
zamówionych lub dostarczone artykuły będzie zawierał wady, Wykonawca zobowiązany

będzie w terminie do 2 dni roboczych dostarczyć na własny koszt brakujące ilości
artykułów medycznych, jak i artykuły medyczne wolne od wad.

§4
1. Za wykonanie całości przedmiotu dostawy artykułów medycznych Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
Wartość netto:..…………..…. zł słownie: ……………………..………………………...
Wartość brutto: ……...………zł słownie: ……………...………..………………………..
2. Cena sprzedaży artykułów medycznych jest stała i obowiązuje przez cały czas trwania
umowy i nie może ulec zmianie, wyjątek stanowi udzielania przez Wykonawcę rabatów
cenowych, cen promocyjnych, które będą niższe od cen obowiązujących zgodnie
z umową. Obniżki te nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
Szczegółowy rodzaj asortymentu wraz z cenami określa formularz cenowy oferty - załącznik
nr 1 stanowiący integralną część niniejszej umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do niezrealizowania pełnego przedmiotu umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w wysokości
minimalnej 60% wartości brutto umowy.
§5
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie
wystawionej faktury w następujący sposób:
Nabywca : Powiat Ostrzeszowski
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów
NIP 514-02-01-793
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej
Kochłowy 1
63-500 Ostrzeszów
2. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielnej płatności tzw. Split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za
dokonanie płatności w terminie ustalonym w umowie.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na sprzedaż lub przeniesienie na osobę trzecią
wierzytelności Wykonawcy z tytułu zawartej umowy.
4. Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
wystawienia faktury Zamawiającemu, na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe
………………………………………………………………………………………………
(podany numer rachunku bankowego, na który mają być zapłacone należności umowne jest
rachunkiem wskazanym na Białej Liście Podatników VAT).
5. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
Za nieterminowe płacenie faktur Zamawiający będzie płacił Wykonawcy odsetki ustawowe
za opóźnienie w wysokości obowiązującej przepisami w dniu zapłaty
§6
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. z tym, że
nie dłużej niż do wyczerpania całkowitej wartości umowy brutto, o której mowa w §4
ust. 1
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§7
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do umowy, które mogą dotyczyć
zmiany stawek podatku VAT. W takim przypadku ulegnie zmianie jedynie stawka podatku
VAT obowiązująca zgodnie z przepisami prawa. Sytuacja ta dotyczy możliwości obniżenia
ceny, jak i jej podwyższenia w przypadku zmiany stawki podatku.
Cena jednostkowa netto nie może ulec zmianie, natomiast cena jednostkowa brutto zostanie
ustalona w oparciu o obowiązującą stawkę podatku VAT.
W przypadku zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie
powiadomić pisemnie Zamawiającego.
Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą, zastrzega sobie możliwość zmiany umowy, po
stwierdzeniu, że okoliczności zawiązane z wystąpieniem pandemii wirusa SARS-CoV-2
mogą znacząco wpłynąć w szczególności na: termin wykonania umowy, czasowe
zawieszenie wykonania umowy, zmianę sposobu wykonania dostaw, zmianę
wynagrodzenia.
§8
Okres wypowiedzenia niniejszej umowy wynosi jeden miesiąc i liczony będzie od
pierwszego dnia następnego miesiąca po złożeniu wypowiedzenia.
W okresie trwania wypowiedzenia obie strony zobowiązane są nadal do realizowania
swoich zobowiązań.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku opóźnienia w zapłacie
należności dłuższej niż 30 dni od terminów ustalonych w umowie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku dwukrotnego
stwierdzenia nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
Za nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć w szczególności:
 nie dotrzymania terminu dostawy przedmiotu umowy § 2 ust. 3
 nie dostarczenia aktualnych kart charakterystyk środków chemicznych § 1 ust. 8
 nie okazanie na żądanie zamawiającego aktualnych certyfikatów zamawianych
artykułów § 1ust. 7.
 dostarczanie artykułów medycznych niezgodnych z wykazem asortymentowym formularz cenowy oferty Wykonawcy - załącznik nr 1 do umowy.
 dostarczenie artykułów medycznych po upływie terminu przydatności do użycia lub na
granicy tego terminu. § 1 ust. 9
 dostarczanie artykułów medycznych niekompletnych w uszkodzonych opakowaniach.
§ 1 ust. 9
 niezrealizowanie reklamacji w ustalonym terminie § 3 ust. 4
 odmowę wymiany towaru na wolny od wad lub zgodny z opisem.
Strony mogą odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanki to
uzasadniającej.
Strony oświadczają, iż wykonanie prawa odstąpienia od Umowy będzie miało skutek co do
części Umowy, która nie została jeszcze wykonana.
Niezależnie od postanowień ust. 4, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od
umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron w każdym czasie.
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§9
Niezależnie od postanowień paragrafów poprzedzających, Strony ustalają odszkodowanie
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto
niewykonanej części przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, w przypadku
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto
niewykonanej części przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, w przypadku
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną za nie wykonane lub nienależyte
wykonanie zobowiązania określonego w umowie w wysokości 0,2% wartości
niezrealizowanego przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki w przypadku:
1) nie dotrzymania terminu dostawy przedmiotu umowy § 2 ust. 3
2) niedotrzymania terminu realizacji reklamacji § 3 ust. 4
Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 50% wartości umowy,
określonej w § 4 ust. 1.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.
Kary umowne zostaną potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wskazanego
w fakturze, a w innych przypadkach kara umowna powinna być zapłacona w terminie 10
dni od dnia doręczenia wezwania.

§10
1. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy sporządzona na formularzu cenowym
oferty.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
§11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy –
Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny.
2. Strony zobowiązują się do rozstrzygania wszelkich sporów mogących wyniknąć na tle
niniejszej umowy przed Sądem właściwym miejscowo dla Zamawiającego.
3. Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz
dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
4. Administratorem danych osobowych podanych w umowie jest Dom Pomocy Społecznej
w Kochłowach, Kochłowy 1, 63-500 Ostrzeszów.
5. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich uaktualnianie.
6. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE.L z 2016 r. N,119, str.1 ze zm.) oraz ustawy
z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.)

Kochłowy, dnia.................................
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

